ESTUDO BÍBLICO
PROFESSOR
LIÇÃO 02
O TRABALHO DE JESUS CRISTO?
O que fez Jesus? Ele curou os doentes, ressuscitou os mortos, alimentou
multidões famintas, foi amigo de todos os tipos de pessoas e de seus lábios
vieram palavras de sabedoria e poder que espantaram seus ouvintes. Ele viveu
uma vida sem pecado, que foi um exemplo e uma censura a todos os que o
conheceram. Então ele permitiu que seus inimigos o condenassem à morte
como um criminoso comum.
A vida e os ensinamentos de Jesus são importantes, mas o maior propósito
pelo qual ele veio é visto em sua morte, sua ressurreição e sua ascensão.

1. Ele morreu por nossos pecados
1.1. Quando o mensageiro do Senhor anunciou o seu nascimento, qual a
razão que deu para a vinda de Cristo ao mundo? (Mateus 1:21)
 Salvar toda a humanidade dos pecados.
Aplicando: Porque Jesus teve que vir na terra como homem e morrer
pelos nossos pecados? Deus não teria uma outra forma de fazer isso?
2.1. Por que houve a necessidade de Cristo ter vindo como homem para
nos salvar dos pecados? (Romanos 5:12,18,19)
 O pecado e a morte entraram no mundo por um homem sem
pecado e somente poderia, sair do mundo por um homem também sem
pecado.
Aplicando: Porque o pecado não pode sair do mundo através de um
bebê? Qual o pecado de um bebê?
Na doutrina católica, porque quando um bebê nasce há uma
preocupação urgente em batizá-lo?
Para o católico o bebê nasce pecador, com o pecado original herdado de
pai e mãe; se ele morrer sem o batismo ele será uma alma penada e irá para o
limbo, (inferno de crianças) e ficará lá eternamente.
Então o batismo tira o pecado dele, precisa ter testemunhas (padrinhos)
para que eles testemunhem diante de Deus que a criança não tem pecado.
Rua Antenor Soares Gandra, 485 - Colônia - Jundiaí - SP
Contato: (11) 4533-4191 / 99260-6235 | www.ibmj.org.br | secretaria@ibmj.org.br

1

Nós cremos que a criança nasce com a natureza pecaminosa e somente
se tornará pecadora quando atingir a idade da razão, por volta dos sete anos,
a criança passa a ter consciência dos seus atos. A bíblia ensina que a alma que
pecar morrerá, ou seja, o pecado é um ato consciente.
Jesus foi concebido pelo Espírito Santo para que ele não tivesse a
natureza pecaminosa. O pecado tinha que sair por Jesus do mundo para que
se cumprisse a justiça de Deus pois, por um homem sem pecado entrou o
pecado no mundo e somente por um homem sem pecado é que o pecado
poderia sair.
2.3. De acordo com I Pedro 2:22-25:
2.3.1. O que Cristo fez por nós quando morreu?

Levou sobre si todos os nossos pecados.
2.3.2. Como devemos viver agora?

Devemos viver para a justiça.
Aplicando: Quando Jesus morreu na cruz ele levou todos os nossos
pecados, até os que nós vamos cometer? Sim! Leia o verso 24. Quando
dizemos que morremos para alguém isto quer dizer que esta pessoa não
significa mais nada para nós, então, quando reconhecemos que Cristo morreu
por nossos pecados estamos dizendo que o pecado não tem mais domínio
sobre nós.
Exemplo: Um homem que se joga no rio e outro homem ao passar pula
no rio e o salva, o resgata e lhe dá um emprego. Seis meses depois, seus
amigos o encontram e o convidam para que ele abandone essa vida e volte a
beber e ser um andarilho. Se ele deixar este homem que o salvou, a sua
atitude vai demonstrar que o sacrifício foi em vão.
O pecado gera inimizade, Cristo traz a paz.
O pecado cria um abismo entre o homem e Deus, Cristo é a ponte sobre
este abismo. O pecado quebra a comunhão, Cristo a restaura.
2.4. Por que é importante para nós a morte de Jesus Cristo? (II Coríntios
5:21)


Sem sua morte, nós não teríamos o perdão dos pecados.
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2. Ele ressuscitou
2.1. O que Jesus ensinou sobre o que aconteceria com Ele? (Marcos 8:31)

Que seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia.
Aplicando: Porque podemos acreditar na ressurreição? Os fatos
históricos são manipulados pelos homens, exemplo, o descobrimento do
Brasil. O personagem da história mais conhecido de todos os tempos, o
personagem da história que tem mais livros escritos sobre ele sem que ele
tivesse escrito nada e nenhum homem foi capaz de dividir a história em duas
eras, somente Jesus.
2.2. É difícil provar que este fato realmente aconteceu? (ICoríntios 15: 3-8)

Não. Ele foi visto por Cefas, pelos doze, por mais de 500 irmão e
depois por Tiago e Paulo.
Aplicando: Durante um espaço de quarenta dias(Atos 1:3)
2.3. Se Cristo não tivesse ressuscitado, quais seriam, pelo menos dois dos
resultados? (I Coríntios 15:14-19)

Seria vã a nossa fé e os nossos pecados não estariam perdoados.
Aplicando: Se provassem que Jesus não existiu o que aconteceria com a
nossa fé? Ela iria acabar. A única religião que depende do seu fundador é o
cristianismo, se provassem que Buda, Maomé, Confúcio, não existiram, essas
religiões continuariam a existir porque elas não dependem do seu fundador,
mas de seus ensinos. O cristianismo aguarda a volta de Cristo se ele não
existiu, e não ressuscitou, Ele não voltará. No túmulo de Cristo não está
escrito nada porque ele ressuscitou.
2.4. Por que é importante a ressurreição de Cristo para nossas vidas? (João
11:25)

Porque se Cristo não houvesse ressuscitado, não teríamos a
esperança e a certeza de que existe vida após a morte, e o que é mais
importante ainda é que aquele que crer em Cristo viverá. (João 11:25)
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3. Ele ascendeu ao céu
3.1. Após a morte e ressurreição de Cristo para onde Ele foi? (Atos 1:9-11).
Enquanto os discípulos observavam, o que aconteceu a Jesus?

Foi elevado às alturas e recebido por uma nuvem.
3.2. Jesus subiu ao céu. O que Ele foi fazer e está fazendo lá? (João 14:2)

Preparar um lugar para os que crêem em seu nome.
Aplicando:Você tem um lugar preparado no céu? Jesus foi preparar um
lugar e está nos preparando para habitar nele.
3.3. O que mais Jesus Cristo está fazendo lá no céu? (Romanos 8:33,34) e (I
João 2:1)

Ele intercede por nós diante de todas as acusações de nosso
inimigo.
Aplicando: Você se lembra da reza: Santa Maria Mãe de Deus rogai por
nós pecadores agora e na hora de nossa morte? Quem intercede por nós é
somente Cristo, pois foi Ele quem morreu, quem ressuscitou e que está a
direita de Deus e intercede por nós. “Porque há um só Deus, e um só
Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem.”( I Timóteo 2:5)
3.4. Nos dias de sua vida terrena, Jesus não apenas orou pelos discípulos,
mas por nós também. A mais dois mil anos, Jesus Cristo está orando por aqueles
que têm confiado nele... Na oração de Jesus (João 7:5) enquanto Ele estava na
Terra, o que Ele desejava e pedia para seus seguidores?

Vs. 11 - Para que Deus nos guardasse em seu nome;

Vs. 13 - Para que tenham alegria completa;

Vs. 15 - Para que fôssemos livres do mal;

Vs. 17 - Para que fôssemos santificados;

Vs. 21 - Para que fôssemos unidos;

Vs. 24 - Para que estivéssemos com ele nos céus.
3.5. Por que é importante a ascensão de Jesus Cristo? (II Coríntios 5:1)

É importante porque se Ele não tivesse ido para os céus preparar
um lugar para nós, não teríamos esperança de vida num lugar melhor.
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